
 
УКРАЇНА 

ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьомого демократичного скликання 

(третя сесія) 

РІШЕННЯ 

15 грудня 2015 року                № 51/3-2015 

Про план роботи Зарічненської 

селищної ради на 2016 рік  

Керуючись пунктом 7 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та п.3.2. Регламенту роботи Зарічненської селищної 

ради, Зарічненська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити план роботи Зарічненської селищної ради на 2016 рік 

(додається). 

2. Рішення Зарічненської селищної ради від 29.01.2015 року № 1036 

“Про план роботи селищної ради на 2015 рік” вважати таким, що втратило 

чинність та зняти з контролю. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій 

Зарічненської селищної ради, Зарічненського селищного голову, секретаря ради, 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

працівників апарату ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

Селищний голова      В. Ломако 



Додаток 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 15 грудня 2015 року № 51/3-2015 

ПЛАН 

роботи Зарічненської селищної ради на 2016 рік 

1. СЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

І квартал 

1. Про виконання програми соціально-економічного розвитку селища 

Зарічне і сіл Зарічненської селищної ради за 2015 рік та програму соціально-

економічного розвитку Зарічненської селищної ради на 2016 рік. 

2. Звіт про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 2015 рік. 

3. Про затвердження цільових програм на 2016 рік. 

4. Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2016 рік.  

5. Про структуру, чисельність та штатний розпис виконавчого апарату 

Зарічненської селищної ради на 2016 рік .  

6. Затвердження заходів по благоустрою селища Зарічне і сіл 

Зарічненської селищної ради на 2016 рік. 

7. Звіт про виконання делегованих повноважень виконкомом 

Зарічненської селищної ради за 2015 рік. 

8. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік . 

9. Про перегляд договорів оренди на 2016 рік. 

10. Про затвердження плану зонування села Чернин. 

11. Розгляд проектів рішень відповідно поданих заяв, звернень та 

клопотань, що надійшли від  громадян, підприємств, установ та організацій на 

протязі першого кварталу 2016 року. 

ІІ квартал 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Зарічненської селищної ради на 2016 рік.  

2. Про внесення змін до цільових Програм Зарічненської селищної ради 

на 2016 рік. 

3. Про внесення змін до бюджету Зарічненської селищної ради на 2016 

рік. 

4. Звіт про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за перший 

квартал 2016 року. 

5. Про стан боротьби із злочинністю, забезпечення громадської безпеки 

та охорони громадського порядку на території Зарічненської селищної ради. 

6. Про хід виконання Програм прийнятих Зарічненською селищною 

радою на протязі 2012-2013 років. 

7. Розгляд проектів рішень відповідно поданих заяв, звернень та 

клопотань, що надійшли від громадян, підприємств, установ та організацій на 

протязі другого кварталу 2016 року. 



ІІІ квартал 

1. Звіт про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за І-ше 

півріччя 2016 року. 

2. Звіт про виконання делегованих повноважень виконкомом 

Зарічненської селищної ради за І-ше півріччя 2016 року. 

3. Про внесення змін до цільових Програм Зарічненської селищної ради 

на 2016 рік. 

4. Про внесення змін до бюджету Зарічненської селищної ради на 2016 

рік. 

5. Про підготовку житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2016-2017 роки. 

6. Про хід виконання Програм прийнятих Зарічненською селищною 

радою на паротязі 2013-2014 років. 

7. Розгляд проектів рішень відповідно поданих заяв, звернень та 

клопотань, що надійшли від громадян, підприємств, установ та організацій на 

протязі третього кварталу 2016 року. 

ІV квартал 

1. Звіт про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 9 

місяців 2016 року. 

2. Звіт Зарічненського селищного голови про виконання повноважень за 

2015 рік. 

3. Про план діяльності з підготовки регуляторних актів у 2017 році. 

4. Про план роботи Зарічненської селищної ради на 2017 рік. 

5. Про Порядок фінансування видатків з бюджету Зарічненської 

селищної ради у І-му кварталі 2017 року. 

6. Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2017 рік. 

7. Про план соціально-економічного розвитку Зарічненської селищної 

ради на 2017 рік. 

8. Звіт голів постійних комісій Зарічненської селищної ради щодо 

виконання повноважень у 2015 році. 

9. Звіт директора КП “Добробут” про роботу підприємства у 2016 році 

10. Про зняття рішень Зарічненської селищної ради  з контролю. 

11. Розгляд проектів рішень відповідно поданих заяв, звернень та 

клопотань, що надійшли від  громадян, підприємств, установ та організацій на 

протязі четвертого кварталу 2016 року.  

Упродовж 2016 року 

1. Про надання дозволу на списання основних засобів, що перебувають 

у спільній власності територіальної громади сіл та селища Зарічненської 

селищної ради та знаходяться на балансі комунальних підприємств і закладів. 

2. Про внесення змін до Переліку об’єктів комунальної власності 

Зарічненської селищної ради.  

3. Розгляд на сесіях Зарічненської селищної ради питань, що ініційовані 

у міжсесійний період іншими суб’єктами владних повноважень згідно вимог 



Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту 

Зарічненської селищної ради. 

 

ІІ. РОБОТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

1. Постійні комісії проводять засідання в міру необхідності відповідно 

до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

2. Обговорення, підготовка та подання проектів рішень на розгляд сесії 

Зарічненської селищної ради. 

3. Постійні комісії беруть участь у підготовці та проведенні сесій 

Зарічненської селищної ради, виступають із співдоповідями, контролюють хід 

виконання рішень ради згідно з їх повноваженнями. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

1.  Підготовка матеріалів та проектів рішень на розгляд депутатів 

Зарічненської селищної ради. 

2. Надавати практичну і методичну допомогу депутатам Зарічненської 

селищної ради у забезпеченні здійснення ними повноважень. 

3. Організація проведення засідань постійних комісій при Зарічненській 

селищній раді, надання їм методичної та іншої необхідної допомоги у виконанні 

ними своїх повноважень. 

4. Здійснювати інформування населення про роботу Зарічненської 

селищної ради, виконавчого комітету та прийнятих рішень через районну 

бібліотеку, засоби масової інформації та стенди Зарічненської селищної ради.  

Секретар селищної ради      Н.Пронькіна 


